
 
 
 

 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 فضيلة الشيخ الدكتورل
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري
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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (2)ي الحافظ العراقألفية شرح: 
 ، الصحيح الزائد على الصحيحينالكالم على القسم األول من أقسام الحديث الصحيح، وذكر أصح كتب الحديث

 عبد الكريم الخضير /الشيخ
 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 أما بعد:

 ، وغفر هللا له، ولنا ولشيخنا والسامعين برحمته إنه جواد كريم:-الىرحمه هللا تع-قال المصنف 
 أقسام الحديث:

 وأهلللذ هلللأا الشلللان قسلللموا السلللنن
 فلللللللللللااول المتصلللللللللللذ ا سلللللللللللناد
 علللن م لللله ملللن غيلللر ملللا شلللأوأ
 وبالصللللللحيع والضللللللعيف قصللللللدوا
 إمسلللا نا علللن حكمنلللا عللللى سلللند
 خللللللاو بلللللله قللللللوم ف يللللللذ مالللللللك
 مللللواه واختللللر حيللللث عنلللله يسللللند

 بللللللللذ بللللللللالنهر  وجللللللللنم ابللللللللن حن
 وقيللللذ: نيللللن العابللللدين عللللن أبلللله
 أو فلللابن سلللليرين عللللن السلللللماني
 النخعلللي علللن ابلللن قلللي  عل مللله

 

 إلللللى صللللحيع وضللللعيف وحسللللن 
 بن للللللللذ عللللللللدل ضللللللللاب  الفلللللللل اد
 وعلللللللللللللللة قادحللللللللللللللة فتللللللللللللللوأ 
 فللللي  للللاهر ا ال علللل ، والمعتمللللد
 بانللللللللله أصلللللللللع معل لللللللللا، وقلللللللللد
 عللللللن نللللللاف  بمللللللا رواه الناسللللللك
 الشللللللافعي قللللللل : وعنلللللله أحمللللللد

 أبيلللله البللللرعللللن سللللالم أ : عللللن 
 عللن جللده وابلللن شللهاب عنلله بللله
 عنلللله أو ااعمللللا عللللن أ  اان
 عللن ابللن مسللعود ولللم مللن عمملله

 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما 

م، والضرب، والصنف، والنوع أقسام جمع قسم، والقس "أقسام الحديث": -رحمه هللا تعالى-بعد فيقول المؤلف 
 ادقيقة جد   األفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة، وأبدا األديب البارع أبو هالل العسكري في كتابه: "الفروق" بينها فروق  

 فليراجع.
، بلغت عند ابن الصالح أصل هذا الكتاب سبعة وستين اأقسام الحديث: األنواع التي تذكر في هذا الفن كثيرة جد  

واع ما يدرس في علوم الحديث بلغت هذه العدة، والتقسيم المذكور عندنا، وموضوع درسنا يراد به التقسيم ، أنانوع  
 الكلي، الذي تندرج فيه بقية األنواع.
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 
 :-رحمه هللا تعالى-يقول الحافظ 

 وأهللللذ هللللأا الشللللان قسللللموا السللللنن
 

 إللللللللى صلللللللحيع وضلللللللعيف وحسلللللللن 
 

ة في الثالثة أبو سليمان الخطابي في مقدمة "معالم السنن"، حصروا القسمة في الثالثة، وأول من حصر القسم
حصر القسمة في الثالثة، وأقسام الثالثة موجودة في استعمال األئمة، فيحكمون على الحديث بأنه صحيح، 

 ويحكمون على آخر بأنه حسن، ويحكمون على ثالث بأنه ضعيف.
ن كانت هذه األلفاظ مذكورة في كالم من تقدم القسمة الثالثية استقرائية، وأول من بدأها أبو سليمان  الخطابي، وا 

من األئمة، لكن الكالم في الحصر، إذا كان تقسيم العلماء باالستقراء تقسيمهم للماء إلى ثالثة أقسام طهور 
وطاهر ونجس، وهذه القسمة قابلة للزيادة والنقص، فمنهم من يرى أنها قسمان: طاهر ونجس، ومنهم من يرى 

ال فهناك أنواع كثيرة تبحث في هذا أنها أرب عة ويزيد المشكوك فيه، وهنا القسمة ثالثية، وما عداها يندرج فيها، وا 
 الفن غير الثالثة، لكنها إذا دققنا فيها النظر؛ دخلت في األقسام الثالثة المذكورة.

قسموه إلى ثالثة أقسام،  أهل هذا العلم، والذين عليهم المعول في هذا الباب، أئمة الحديث "وأهذ هأا الشان"
ن لم ينصوا على التقسيم الحاصر، حتى جاء الخطابي في القرن الرابع، فحصر القسمة في  قسموه بالفعل، وا 

 :-عليه الصالة والسالم-المضافة إلى النبي  "أهذ هأا الشان قسموا السنن"الثالثة 
 إللللللللى صلللللللحيع وضلللللللعيف وحسلللللللن  ...................................

 
وجه الحصر أنه إما أن تتوافر شروط القبول أو ال تتوافر، فإن توافرت فإما أن تكون هذه الشروط في الدرجة و 

ن لم تتوافر شروط القبول المذكورة في الحد اآلتي فالضعيف،  العليا أو الدنيا، األول الصحيح والثاني الحسن، وا 
 وال رابع لها:

 ى صلللللللحيع وضلللللللعيف وحسلللللللنإلللللللل  ...................................
 

هذا هو الدرجة العليا، والضعيف الدرجة الدنيا، والحسن الدرجة المتوسطة، فالحسن في مرتبة  "إلى صحيع"
ن أمكن تقديم الحسن  متوسطة بين الصحيح والضعيف، وقدم عليه الضعيف في النظم؛ ألن النظم يقتضيه، وا 

 في نظم بعضهم:
 علمممممممممممم الحمممممممممممديث راجمممممممممممع الصمممممممممممنو 

 
 حسمممممممممممممن ضمممممممممممممعيف إلمممممممممممممى صمممممممممممممحيح 

 
جعل الضعيف قبل الحسن مراعاة  للوزن، ولكي تتم المقابلة،  -رحمه هللا تعالى-يمكن، لكن الحافظ العراقي 

مقابلة الصحيح بالضعيف، فالذي يقابل الصحيح الضعيف، والحسن في مرتبة متوسطة بينهما، فما دام األمر 
ولذا هذا  ؛اذلك لكان أولى، ليكون الترتيب طبيعي   كذلك، فلو قدمه على الضعيف، ولو غير في النظم، وأمكنه

من حيث اإلجمال، ومن حيث التفصيل جرى على التقسيم المعتبر عند أهل العلم، وهو تقديم الحسن على 
، وأخر الضعيف؛ ألنه اطبيعي   االضعيف، فلما أنهى الكالم على الصحيح؛ شرع في الكالم على الحسن ترتيب  
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 4 شرح ألفية احلافظ العراقي

والحسن في أقسام السنن ال إشكال فيه؛ ألن الصحيح والحسن مما يغلب على الظن  متأخر، ودخول الصحيح
عليه الصالة -، وأما الضعيف فيغلب على الظن عدم ثبوته إلى النبي -عليه الصالة والسالم-ثبوته عن النبي 

ال هو في الحقيقة ال تصح نسبته إلى النبي -والسالم -ه الصالة والسالمعلي-، فإدخاله من باب تتميم القسمة، وا 
ن أطلق بعضهم على ما سيأتي في الموضوع،  ؛ ألن الذي يغلب على الظن عدم ثبوته، وليس من الحديث، وا 

 فقال: شر األحاديث الموضوع:
 شممممممممممر الحممممممممممديث الخبممممممممممر الموضمممممممممموع

 
 ................................... 

على حد زعمه،  -عليه الصالة والسالم-بي ونسبته إلى الحديث إما على حد زعم قائله، وهو يضيفه إلى الن
، وما يتحدث -صلى هللا عليه وسلم-وعلى سبيل التنزل، أو يقال: إن المراد بالحديث أعم مما يضا  إلى النبي 

 :-عليه الصالة والسالم-والمراد بالسنن المضافة إلى النبي  "قسموا السنن"به، لكن عندنا 
 إللللللللى صلللللللحيع وضلللللللعيف وحسلللللللن  ...................................

 
ال فاألصل أنه ال تجوز نسبته؛ ألن -عليه الصالة والسالم-فالتعبير هنا على حد زعم رافعه إلى النبي  ، وا 

 .-عليه الصالة والسالم-الغالب الذي يغلب على الظن أنه لم يثبت عن النبي 
قسام الثالثة، فعر  الصحيح بأنه ما الخطابي لما ذكر األقسام الثالثة، وحصر القسمة في الثالثة؛ عر  األ

اتصل سنده، وعدلت نقلته، ما اتصل سنده، وعدلت نقلته، وعر  الحسن كما سيأتي فيما نقله الحافظ العراقي 
 عنه:

مممممممممم  وقممممممممممد االحسممممممممممن المعممممممممممرو  مخرج 
 

 اشمممممممممممممممتهرت رجالمممممممممممممممه بمممممممممممممممذاك حممممممممممممممممد 
 

نده، وعدلت نقلته، الحافظ هذا الخطابي، الذي يهمنا اآلن من تعاريف الخطابي الصحيح، قال: ما اتصل س
العراقي عر  الحديث الصحيح، وبالمناسبة نوصي الطالب، ونحن بصدد شرح هذا النظم الجيد الجميل الوافي 
من كانت عنده همة لحفظ األلفية ال يحفظ في المصطلح غير األلفية، وهذا من خالل التجربة؛ ألن بعض 

بعض، فإذا حفظ اإلنسان البيقونية، وحفظ بعدها  المنظومات يشوش بعضها على بعض، بعضها يشوش على
من  تيت من األلفية؛ سبق إلى لسانه بينظم الصنعاني للنخبة، أو غيره، ثم حفظ األلفية، وأراد أن يستشهد بب

، ال سيما ممن حافظته االبيقونية، أو بيت من نظم النخبة، وتشوش العلم عنده، وهذا يحصل لنا ولغيرنا كثير  
 عفه في وقت الحاجة، مثل هذا يتشوش، فيقتصر على نظم واحد.َتهز، ال تس

 "المتصذ ا سناد"الذي هو الصحيح  "فااول"يقول الحافظ العراقي في تعريف الصحيح الذي هو القسم األول: 
 فلللللللللللللااول المتصلللللللللللللذ ا سلللللللللللللناد

 
 ................................... 
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ن شئت فقل: فصيحة، على حسب ما تقدره قبلها،  األول إعرابها: الفاء هذه، نعم إن شئت فقل: تفريعية، وا 
؟ فاألول المتصل، خبر، المتصل اإلسناد، اإلسناد إعرابها ماذااألول مبتدأ، والمتصل  "فااول المتصذ ا سناد"

اإلسناد مضا  إليه؛ كيف يكون مضا  إليه؟ المتصل مقترن بأل،  "فااول المتصذ ا سناد"مضا  إليه 
بأل معرفة؛ فهل يحتاج المعرفة إلى إضافة؟ هل يحتاج إلى معرفة؟ هل يجوز اقتران المضا  بأل؟  والمقترن 

بها، وغيره أهم من ذلك، إذا قلت  ا؟ متى يقترن المضا  بأل؟ إذا كان المضا  إليه مقترن  ايعني يجوز مطلق  
ما يجوز؟  أوا؟ يستعملون هذا؛ يجوز، : جاء محمد العبد هللا، ما يستعمله الناس اليوم، ما هم يستعملون هذمثال  

افتقد الشرط األول، فقد الشرط األول، نعم يجوز إذا كانت اإلضافة لفظية، إذا كانت اإلضافة لفظية كما عندنا، 
أما إذا كانت اإلضافة محضة معنوية فال يجوز، فال يجوز تقول: العبد هللا بحال "ووصل أل بذا المضا " بهذا 

 ثاني، إذا كانت اإلضافة لفظية:المضا  من النوع ال
 فممممممممممممذي اإلضممممممممممممافة اسمممممممممممممها لفظيممممممممممممة

 
 وتلممممممممممممممممممممممممك محضممممممممممممممممممممممممة ومعنويممممممممممممممممممممممممة 

 
 فإذا كانت اإلضافة لفظية جاز شريطة أن يقترن المضا  إليه بأل، أو بالذي يضا  إليه المضا  إليه:

 ووصممممممممل أل بممممممممذا المضمممممممما  مغتفممممممممر
 أو بالمممممممممممممذي لمممممممممممممه أضممممممممممممميف الثممممممممممممماني

 

 إن وصممممملت بالثممممماني كالجعمممممد الشمممممعر 
 ارب رأس الجمممممممممممممممممانيكزيمممممممممممممممممد الضممممممممممممممممم

 
متصل بأي شيء، كيف يكون اتصاله؟ اتصال  "المتصذ ا سناد"بهذا االعتبار يجوز، وهنا اإلسناد مضا  إليه 

اإلسناد وهو الشرط األول؛ بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، 
ن طرق التحمل، وهذا الشرط األول لصحة الخبر بأن بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله بطريق معتبر م

-يكون كل واحد من رواته قد تحمله، ورواه عن شيخه بطريق معتبر من طرق التحمل التي يأتي الكالم عليها 
، اإلسناد كما يقول الحافظ ابن حجر: حكاية طريق المتن، أو الطريق الموصل إلى المتن، -إن شاء هللا تعالى
عليه الصالة -نقول: هو سلسلة الرجال الذين يذكرهم المحدث ابتداء  من شيخه، وانتهاء  بالنبي  أو بعبارة واضحة

، هذا هو اإلسناد، واالتصال يكون بما ذكرنا، وهذا هو الشرط األول، ويخرج من قطع سنده، بأي نوع -والسالم
، فالظاهر مثل القطع، واإلرسال، اخفي   أو امن أنواع االنقطاع اآلتي ذكرها بالتفصيل، سواٌء كان االنقطاع ظاهر  

اختل  ا، فإذا كان الخبر منقطع  -إن شاء هللا تعالى-واإلعضال، والتعليق، وكلها سيأتي الكالم فيها بالتفصيل 
، اختل الشرط -على ما سيأتي-فيه إعضال سقط منه اثنان على التوالي  الشرط األول، إذا كان السند معضال  

حذ  من مبادئ إسناده راو أو أكثر، اختل الشرط األول، إذا سقط منه، أو رفعه التابعي  ااألول، إذا كان معلق  
هو اتصال اإلسناد، أو كان االنقطاع  الذياختل الشرط األول  ، فصار مرسال  -عليه الصالة والسالم-إلى النبي 

شرط األول من شروط صحة كالتدليس، واإلرسال الخفي، ويأتي توضيحهما، والفرق بينهما، هذا هو ال اخفي  
 الخبر.
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 فلللللللللللللااول المتصلللللللللللللذ ا سلللللللللللللناد
 

 ................................... 

 وال بد أن يكون اتصاله:
 بن للللللللللذ عللللللللللدل ضللللللللللاب  الفلللللللللل اد  ...................................

 
نها ملكة تحمل على الشرط األول: اتصال السند، والثاني: عدالة الرواة، والعدالة يعرفها أهل العلم بأ "عدل"

مالزمة التقوى والمروءة، العدالة ملكة يتصف بها الراوي تحمل على مالزمة التقوى والمروءة، والفرق بين الملكة 
والصفة أن الملكة هي الصفة الراسخة، أما الصفات التي تطرأ وتزول بسرعة هذا وصف وليس بملكة؛ ألن 

تكون هيئة راسخة فيعبر عنها بالملكة، تحمل على مالزمة التقوى، ، ثم يلزم هذه الصفة حتى اإلنسان يتصف أوال  
والتقوى: فعل المأمورات، واجتناب المحذورات، والمروءة مراعاة اآلداب التي يتعار  عليها الناس، مما يحسن 

ن لم يرد به شرع.  ويجمل االتصا  به، وا 
 "ضاب  الف اد"إليه المؤلف بقوله: هذا هو الشرط الثاني: عدالة الرواة، والثالث أشار  "بن ذ عدل"

 بن للللللللللذ عللللللللللدل ضللللللللللاب  الفلللللللللل اد  ...................................
 

الضبط مع العدالة ال بد من توافر الضبط، وهو الحفظ بحزم، بحيث يتمكن الراوي من األداء كما سمع متى 
ى شاء وأراد عند الحاجة إليه، ه متئشاء، يضبط، ويحفظ بحزم وقوة ما يتلقاه عن شيوخه بحيث يتمكن من أدا

بالكتاب، ضبط صدر، وضبط كتاب، ضبط  -اأيض  –والضبط وهو الحفظ يكون بالصدر ضبط صدر، ويكون 
الصدر بحيث يحفظ في صدره في فؤاده في قلبه ما يسمع، هذا إذا حدث باللفظ، أو يحفظ المعنى، ويؤديه من 

والمراد من  "ضاب  الف اد" -بيانه إن شاء هللا تعالى على ما سيأتي-غير اختال  يخل به إن حدث بالمعنى 
الضبط هنا: أعاله؛ ألن هذا هو المشترط لصحة الخبر، عرفنا أنه إذا انقطع اإلسناد ضعف الخبر، وانتقل من 

؛ ينزل من حيز القبول إلى حيز الرد، العدالة إذا اختلت كذلك، إذا اختل الضبط، فإن كان الخلل فيه محتمال  
ن الدرجة  العليا إلى الدرجة الوسطى ال يضعف الخبر وال يرد، ولكن تنزل الدرجة من الصحيح إلى الحسن، وا 

 :افقد الضبط فقد شرط القبول فصار مردود  
 بن للللللللللذ عللللللللللدل ضللللللللللاب  الفلللللللللل اد  ...................................

 
عدل ضابط الفؤاد، اتصال اإلسناد انتهى الشرط األول، والثاني، والثالث، المتصل اإلسناد بنقل  "عن م له"

عن مثله؛ هل يحتاج إلى قوله: عن مثله؟ ماذا  "عن م له"عدالة الرواة، تمام الضبط، هذه الشروط الثالثة 
 نستفيد من قوله: عن مثله؟

 عالب:......
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انتهينا  ضابطين، بالشرطين المتقدمين، هم عدول ضابطين افترضنا في الرواة كلهم أن يكونوا عدوال   نحنال؛ 
 منهم، نعم.
 عالب:......

نعم، عن مثله يعني عمن فوقه، عن مثله في العدالة والضبط، ويراد بذلك اتصال اإلسناد، ونقول بهذا إنه مجرد 
تصريح بما هو توضيح فقط، تصريح بما هو مجرد توضيح؛ فال يحتاج إليه، فالشرط األول انتهينا منه، اتصال 

 رواة، والثالث تمام ضبطهم:اإلسناد، والثاني: عدالة ال
 علللللن م لللللله ملللللن غيلللللر ملللللا شلللللأوأ

 
 ................................... 

 ،عن مثله من غير ما شذوذ، الشروط الثالثة المتقدمة وجودية، بمعنى أنه ال بد من وجودها، وتوافرها في الرواة
، إذا اشترطنا وجود ان معدوم  شرط عدمي بمعنى أن الشذوذ ال بد أن يكو  -من غير ما شذوذ-الذي بعدها 

االتصال، والعدالة، والضبط نشترط مع ذلك الشرط العدمي، وهو أن ال يوجد الشذوذ، والشاذ على ما سيأتي 
شرحه في بابه المستقل ُيختلف فيه بين أهل العلم لكن الذي مشى عليه المتأخرون: أنه ما يخالف فيه الثقة من 

 هو أوثق منه:
 ف الثقممممممممممممةوذو الشممممممممممممذوذ ممممممممممممما يخممممممممممممال

 
 فيمممممممممممممممه المممممممممممممممم  فالشمممممممممممممممافعي حققمممممممممممممممه 

 
؛ ا، أو أكثر عدد  افال توجد المخالفة من الراوي العدل الضابط لمن هو أوثق منه، لمن هو أوثق منه إذا كان واحد  

ألن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد كما قال اإلمام الشافعي وغيره، فإذا خالف من هو أوثق منه، أو أكثر 
مع اتصال اإلسناد، وحينئٍذ يخرج من قسم  اضابط   لى رواية هذا المخالف بالشذوذ، ولو كان عدال  ؛ حكم عاعدد  

الصحيح إلى قسم الضعيف؛ ألن الشاذ ضعيف، على نزاع بينهم في اشتراط انتفاء الشذوذ لصحة الخبر، فمنهم 
ن هو أوثق منه، وال يحكم عليه من يقول: أنه قد توجد المخالفة، قد توجد المخالفة للراوي الثقة بالنسبة لم

ولذا يقول بعضهم: الشاذ منه الصحيح، ومنه الضعيف، ومنه الراجح، ومنه المرجوح، ويوجد صحيح  ؛بالضعف
وأصح، ومن نظر في الصحيحين وجد جملة من األحاديث بهذه المثابة، فالبخاري يخرج الحديث على وجوه منها 

شرطه كما أخرج قصة جمل جابر على وجوه متعددة، ومختلفة، وبعضها  الراجح، ومنها المرجوح، وكلها في دائرة
المرجوح يبقى أنه من شرط الصحيح من حيث الصناعة، و أرجح من بعض، لكنه رجح الراجح من وجهة نظره، 

في تعريف الخطابي السابق: ما اتصل  "من غير ما شأوأ  " لعمل يعمل بالراجح ويترك المرجوحلكن من حيث ا
لكن ماذا عن  عراقي، عدلت نقلته، نعم، بنقل عدل،لت نقلته، الشرط األول يتفق معه الحافظ الوعد ،سنده

، مع الرواة وعدالةالسند  ؟ لم يشر إليه الخطابي الضبط وال انتفاء الشذوذ وال انتفاء العلة، اكتفى باتصالالضبط
فال تحتاج إلى التصريح بها، وهذا إنما الراوي دخل في العدالة الضبط وا ن العلماء إذا عدلأن بعضهم يقول: إ

ال ف زم بين العدالة والضبط، فقد ، ال تالال بد من توفره أن الضبط شرط ألصلايقال للدفاع عن الخطابي، وا 
، يهم ،ينسى ،ومع ذلك ال يضبط ،وأفعلهم للواجبات ،الناس وأبعدهم عن المحرمات ىيكون الراوي من أتق
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 أصاب :ما يقولون  اوغفل عن حفظ السنن، كثير   ،ر ممن صار همه العبادةوهذا حال كثي ،فيه غفلة يخطئ،
ومع ذلك شريطة الضبط ال تتحقق  ،ويترك المحظورات ،وهو صالح عدل، يفعل الواجبات ،فالن غفلة الصالحين

 يث عن لفظ صدوق من ألفاظ التعديل.فيه على ما سيأتي في الحد
 علللللن م لللللله ملللللن غيلللللر ملللللا شلللللأوأ  

  
  أتلللللللللللللللللو وعللللللللللللللللللة قادحلللللللللللللللللة ف 

 
ت على أعبارة عن أسباب طر  ، والعلة:يشترطون انتفاء العلة القادحة ،هو الشرط الخامس وهو عدمي اوهذا أيض  

سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السالمة  :ما سيأتي فيها غموض وخفاء أثرت، العلة
وعلل غير أال يوجد من العلل ما يقدح منها، وعلة قادحة األصل في العلة متى تسمى علة؟ إذا كانت قادحة، 

ال هو ضعيف كله؟  قسم المعل، :أوال   ،ولذا احتاج أن يقول: قادحة ؟قادحة المعل منه صحيح ومنه ضعيف وا 
األصل في العلة  ال يقدح، من العلل مالى أن ال داعي له؟ إ أماآلن التنصيص على كون العلة قادحة له داع 

فالن عليل يعني به علة  :فإذا قيلقادحة بقدرها، العليل ضد الصحيح، أنها  سواء كانت الحسية أو المعنوية
فهل نستطيع أن نقول:  ،بقدره يقدح لكنه يقدح مهما خف ،يعني مرض والمرض يتفاوت من زكام إلى سرطان

  ؟قادحة :ستغناء عن قولهااليمكن 
ن الفقهاء ال يضعفون الحديث بأي علة، انتفاء العلة بكو يستدرك على أهل الحديث اشتراطهم ابن دقيق العيد 
بها المحدثون يصفونها بأنها علة ال تقدح من وجهة نظر الفقهاء، لكن هل المعول في هذا والعلل التي يعل 

نعم من  ،والفقهاء تبع لهم في هذا ،الباب على أهل الحديث أو على الفقهاء؟ على أهل الحديث بال إشكال
ال يمكن إدراكه بمجرد النظر، ويأتي تفصيل هذا في األبواب  ومنها ما راكه،مباحث علوم الحديث ما يمكن إد

ومنها ما يمكن إدراكه  ،وبالتلقي على األئمة ،بل هو بالنقل ،ال يمكن إدراكه فمن أنواع علوم الحديث ما ،الالحقة
وبالمناسبة  .اإلنسان برأيه ال يدركه فهذا للفقهاء فيه مدخل على ما سيأتي، لكن ما بالموازنة والنظر في األقوال،

يعتب كثير ممن يعاني علوم الحديث في األيام المتأخرة على بعض من صنف أو على جميع من صنف في 
وسيأتي  ؟ل الفقهاء واألصوليين في علوم الحديث، ويقول: ما عالقة الغزالي فيذكر رأيهادخل أقو أعلوم الحديث و 

مثل هذا في األصوليين  ؟ قلحديث ليذكر قوله في علوم الحديثذكره في النظم، ما عالقة الرازي بعلوم ال
الغزالي بضاعته في الحديث  :فكيف نقول ،وال مدخل لهم ،ألنه نقل ؛لهم عالقة في هذا الفن والفقهاء قاطبة، ما

هذا الكالم يكرر على ألسنة بعض الغيورين على السنة، لكن من مباحث  ؟مزجاة وننقل أقواله في علوم الحديث
علوم الحديث ما يدرك بالنظر، والتعليالت التي يعل بها الخبر على ما سيأتي منها ما يدرك بالنظر، يعني 

 يعني ،أنهم يفرقون بين السند المأنن والمعنعن حينما ينسب ابن الصالح إلى اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة مثال  
 :وبين قوله ،مر به -عليه الصالة والسالم-بي بن الحنفية عن عمار أن النحينما يمثل ابن الصالح عن محمد ا

عليه الصالة -مر به النبي  اأو أن عمار  مر بعمار  -صلى هللا عليه وسلم-بن الحنفية أن النبي اعن محمد 
( أنم)والثاني ب (عنم)السند األول روي بأن والعلة في ذلك  ،والثاني منقطع هذا األول متصل :يقولون  -السالمو 
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يعني حينما  ؟نعم ؟الحكم بين الطريقين بالرأي اختال  ن يدرك مرد الخال لكن أال يمكن أ

ولذا قال  ؛نسب ابن الصالح لإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهم يفرقون على ما سيأتي في السند المعنعن
 :لعراقيالحافظ ا

................................... 
 

 بهو يصممممممممممموب صمممممممممممكمممممممممممذا لمممممممممممه ولمممممممممممم  
 

بن الحنفية عن ايعني حينما يقول: عن محمد  ،تدرك بالرأيالدقيقة  فمثل هذه األمور ،ا فهميعني ابن الصالح م
مر به  اأن عمار   يقول: عن محمد ابن الحنفيةلما ، لكن ةعمار يروي القصة عن صاحب الشأن فهي متصل

حكي قصة لم نفية يأو ألن محمد ابن الح (؟أن)هل مرد هذا ألن الصيغة  ،-صلى هللا عليه وسلم-النبي 
ن نقل ابن النقل ها إلىدر مور الدقيقة تدرك بالرأي فليس مفمثل هذه األ ؟عن صاحبها يشهدها ولم يروها ، وا 

وقال: إن مرده إلى اختال  الصيغة،  ،عن الحكم االختال ويعقوب بن شيبة هذا إلمام أحمد الصالح عن ا
 استدرك عليه الحافظ العراقي قال:

................................... 
 

 كمممممممممممذا لمممممممممممه ولمممممممممممم يصممممممممممموب صممممممممممموبه 
 

بالبصيرة فمثل هذا األمور تدرك  ،ذهنه شيء فغطى الحقيقة ما أدرك المحك، ما عر  العلة يعني هجم على
، مردود يا أخي :ما نقول ؟النظر، فمثل هذا لو حلل هذا التحليل واحد من األصوليين نقول: مردود ةودق ،النافذة
نعم ما يكون المعول فيه على النقل ال عالقة  من أهل النقل، نواو ، ولو لم يكدقة في النظر في هذا المسائل ولهم

هذا هم يصرح بأن بضاعته مزجاة في عن هذه األمور ما بعد، وكثير من نهم من أبعد الناس: إقلنا لهم به، بل لو
أئمة هذا  ،ول عليه األئمة في هذا الشأنع، والمبعيد وال قريبال من  ،انقل أقوالهم ال يضر أبد   :وأقول ،الباب
كما قدمنا  وفهم كالم األئمة يحتاج إلى نظر ل كالم األئمة يحتاج إلى سند،األئمة يعني نقكالم لكن فهم  ،الشأن

أو نقل عنهم أنهم ال يعلون بكثير من  ..،على كل حال الفقهاء فيما ذكر ابن دقيق العيد عندهم ،في المثال
علة، اإلبهام أو اإلهمال في السند فإذا  المحدثون، فالمحدثون يعتبرون ما ذكره األخ مثال  التي يتداولها  العلل
والحديث أينما دار سواء  ،عن حماد أو عن سفيان ولم نستطع التمييز بينهما هذه بعضهم يطلق عليها علة :قيل

ان الراوي نعم نحتاج إلى التمييز بينهما إذا ك ،ابن عيينة أينما دار فهو على ثقة أنه سفيان الثوري أوعرفنا 
 ،فال بد من التمييز بينهما، الترمذي سمى النسخ علة ين أحدهما ثقة واآلخر ضعيف،المهمل يدور بين اثن

 ))الماء من الماء((: حديث فمثال   ،وال يؤثر في صحة الخبر ،اءبه الفقهوهذا ال يعل  ،والترمذي من أهل الحديث
وهذه العلة تقدح في  ،فسمى النسخ علة "بينا علته في الكتابقال: "وفي علل الجامع  ،بأنه منسوخصرح الترمذي 
 ،خرج في الصحيح، ال كالم ألحد فيهمضعيف؟ صحيح  أمصحيح  ((الماء من الماء)) :وحديث ،صحة الخبر

ألن  ؛ة أمر ال بد منهالوصف بكون العلة قادح "وعلة قادحة"وعلى هذا قوله:  ،هي النسخومع ذلكم فيه علة و 
 .ال يقدح من العلل على اصطالحهم ما

 ؟ توذي من؟ توذي الحديث أو المحدث "فتؤذي"
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................................... 
 

 وعللللللللللللللللللة قادحلللللللللللللللللة فتلللللللللللللللللوأ  
 

إنها توذي الحديث والمحدث، الحديث  :منه الحسي ومنه المعنوي قلنا :توذي الحديث أو المحدث؟ األذى إذا قلنا
هذه هي  والعمل به، هوالمحدث يتأذى بها بمعنى أنها تعوقه عن تصحيح ،أذى بها بمعنى أنه يتأثر بهايت

انتفاء العلة  القادحة، اتصال اإلسناد، عدالة الرواة، تمام الضبط، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلةالشروط الخمسة: 
وال نحتاج إلى اشتراط قدر زايد على ذلك، ال  والمراد بهذا الصحيح المجمع عليه، المجمع على صحته، ،القادحة

والنووي في التقريب تقريب األسانيد يقول: ما اتصل سنده بنقل  "بنقل عدل"ولذا قال:  ؛تاج إلى تعدد رواةحن
العدول الضابطين، بنقل العدول الضابطين هل يفهم من كالم النووي أنه يشترط العدد في الرواية، أو أنه يتحدث 

، ال هذا هو الظاهر، فالنووي ال يشترط العدد في الرواية ؟اإلسنادلرواة الذين يتكون منهم مجموع عن مجموعة ا
ن اشترط ذلك أو زعمه شرط   ،الصحة الحديث مطلق   كما يؤمي  ،للبخاري بعضهم اوال لكونه شرط للصحيح، وا 

 ،مون أن تعدد الرواة شرط للبخاري اري هؤالء يزعإليه كالم الحاكم والبيهقي وابن العربي والكرماني وشارح البخ
ولذا يقول الصنعاني في نظم النخبة لما ذكر العزيز  ؛للصحيح اوهذا الكالم ليس بصحيح، ومنهم من يراه شرط  

 قال:
 للصمممممممممممحيح فممممممممممماعلم   اولممممممممممميس شمممممممممممرط  

 
 وقممممممممممممد رمممممممممممممي مممممممممممممن قممممممممممممال بممممممممممممالتوهم   

 
 

 وفي بعض النسخ يقول:
 للصمممممممممممحيح فممممممممممماعلم   اولممممممممممميس شمممممممممممرط  

  
 الحمممممممماكم  وقيممممممممل: شممممممممرط وهممممممممو قممممممممول  

  
مع أن أول حديث في  ،ي الحديث الذي يتفرد به راويهو ر على أن شرط البخاري أال يالكرماني الشارح نص 

 بن العربي في عارضة األحوذي يقولوا ،فرد مطلق األول واألخير ،خر حديث في الصحيح يرد عليهآالصحيح و 
وهذا  ،الرواية، ومن شرطه العدد في ه راويهألنه تفرد ب ؛لم يخرجه البخاري  ((ه))هو الطهور ماؤ  :في حديث

-، ثم قال الناظم ، وال للبخاري في صحيحهاط للصحيح مطلق  ر فليس العدد في الرواة ش ،ليس بصحيحالكالم 
 : -رحمه هللا تعالى

 وبالصللللللللحيع والضللللللللعيف قصللللللللدوا
  

 ر ا ال عللللللل  والمعتملللللللد  اهفلللللللي  للللللل 
 

: وط الخمسة وحكمنا على الخبر بالصحة فهل نقطع به أو نقولتوافرت هذه الشر  اإذا توافرت الشروط السابقة، إذ
 ؟لظاهر والذي يغلب على الظن ثبوتهن اإ

 في  اهر..........................  وبالصللللللللحيع والضللللللللعيف قصللللللللدوا
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وال  ،وبالضعف إن تخلف شرط منها في الظاهر ،يعني يحكم عليه بالحكم الظاهر بالصحة إن توافرت الشروط

يعني هذا الراوي أو هؤالء  ،، لماذا؟ ألن العدل الضابط قد يخطئك القطع بصحة الخبر وال بضعفهنقصد بذل
ل الضابطين، أال ل الخبر بهؤالء العدو سسلوت ،أنهم ثقات نص األئمة على، الرواة في نقدنا عدول ضابطين

وما دام  ؟والنسيان ن الخطأ، ومن يعرو ماحتمال وارد ؟الثقة ، أال يحتمل أن يخطئالثقة؟ نعم يمكن أن يخطئ
هذا االحتمال وارد ال نقطع، يعني لو جاءك شخص من أوثق الناس إليك وقال لك: جاء زيد من سفره هل تحلف 

ذا كان  ،احتمال قائم ،الذي نقل لك الخبر أخطأأو أال يحتمل أن هذا الراوي أخطأ  ؟على هذا الخبر؟ تحلف -وا 
ء وبعض األوهام وسيأتي في عمر، هؤالء حفظ عليهم بعض األخطامالك عن نافع عن ابن  -على ما سيأتي

  المنكر:
................................... 

 
 ومالممممممممك سمممممممممى ابممممممممن عثمممممممممان عمممممممممر 

 
 

 -عليه الصالة والسالم-، وابن عمر زعم أن النبي مالك نجم السنن أخطأ، ونافع كذلك ،وأخطأ خطأه األئمة
منه بد أن يحصل  قصود أن الثقة مهما بلغ في الحفظ والضبط واإلتقان الالم ،اعتمر في رجب وخطأته عائشة

دام  وما ،فال يسلم ،واستدركت عائشة على بعض الصحابة بعض األوهام ،ما يحصل من الخطأ والوهم والسهو
يض، وسيأتي بأن هذا الخبر ثابت لوجود احتمال النق ابمعنى أننا ال نجزم قطع   ،فإننا ال نقطع اهذا االحتمال قائم  

 ي.مزيد بحث في حكم الصحيحين اآلت
 واقعلللللل  بصللللللحة لمللللللا قللللللد أسللللللندا

 
 ................................... 

 
واألقوال فيها  ،مسألة معروفة عند أهل العلم ؟فيد الظنيهل يفيد القطع أو  وما يفيده خبر الواحد إذا صح

تكون في مقابل هذا  ها قرينة، إذا احتفت بها قرينةب والجمهور على أنها تفيد الظن إال إذا احتفت ،مشهورة
، موغيره ود الظاهري كحسين الكرابيسي ودا ام من يرى أنها تفيد القطع مطلق  ومنه القطع،و فادة العلم إاالحتمال 

 في مكانه.  -إن شاء هللا تعالى-ويأتي مزيد بحث لهذه المسألة 
بالنسبة لغيره غير العدل وغير  اأيض   فاالحتمال ه قد يخطئالعدل الضبط أن لراوي لإذا كان االحتمال بالنسبة 

أو قد يأتي باألخبار الصحيحة  ؟أخبار غير الضابط ليست صحيحة الضابط أنه قد يضبط، يعني هل جميع
 ((صدقك وهو كذوب))يقول عن الشيطان:  -عليه الصالة والسالم-إذا كان الرسول  ؟فيه وكثير منها يخطئ
ما يمكن  ؟اال يضبط أحيان  والوهم في حديثه؟ مثل هذا أد الذي غفل عن السنة وكثر الخطأ فكيف بالراوي العاب

ن  ،وهم يحكمون على الراوي بعدم الضبط إذا كثر الخطأ في حديثه ،؟ يمكن يضبطايضبط أبد   األصل كان وا 
  بأنه غير ضابط.الضبط، فإذا كثر الخطأ في حديث الراوي حكموا عليه 

للللللل  فمخعلللللللللللللي افضللللللللللللاب   أو نللللللللللللادر    أا الضلللللللب    اوملللللللن يوافللللللل  غالب 
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ذا كان هذا االحتمال قائم   ،ايوافقهم أحيان   لكنه ،فمخطي اإذا وافقهم نادر   ،فضابط اإذا وافقهم غالب   فإننا ال نقطع  اوا 

 بكذب ما ينقله مثل هذا الراوي، ولهذا يقول:
  

 وبالصللللللللحيع والضللللللللعيف قصللللللللدوا
  

 في  اهر.......................... 
 

 ثم قال: ،يعني في حقيقة األمر "ال القطع"يعني في ظاهر األمر 
 ...................................
 إمسلللللا نا علللللن حكمنلللللا عللللللى سلللللند
 خلللللللاو بللللللله قلللللللوم ف يلللللللذ: ماللللللللك  

   

 ...........................والمعتمد   
للللللللللل  وقللللللللللللد ابانللللللللللله أصلللللللللللع معل  
 لناسللللللللك  عللللللللن نللللللللاف  بمللللللللا رواه ا

 
 

ون على ، ال يحكمابأنه أصح من غيره مطلق  سند مهور أهل العلم أنهم ال يحكمون على المعتمد عند الناظم وج
لماذا؟ ألننا لو استعرضنا السالسل التي قال فيها  ،هذا القول المرجح ،هذا المعتمد اسند بعينه أنه أصح مطلق  

ال ما تثبت، نها أصح األسانيد لو دققنا فيها بالميزان الشرعي بالعدالة والضبط هل ت: إمن قال ثبت أمام التدقيق وا 
 :اإلمام البخاري نأخذ المثال األول الذي قال به إمام الصنعة 

 عن ناف  بما رواه الناسك     ............ف يذ: مالك  .......
 

 أمجل نافع بعد، لكن نأتي لنافع أيهما أطبقته لما : إنه أوثق أهل ولو قيل ،مالك نجم السنن وال إشكال في هذا
طيب عن  ،مالك عن نافع وسالم أجل منه :قال البخاري و  ؟مالك عن سالم :يقولما األكثر سالم، لماذا  ؟سالم

من  يعني هل ابن عمر أوثق ؟ما في الصحابة أحفظ من ابن عمر وال أعدل وأوثق من ابن عمر ،ابن عمر
ترجمة لوجدنا في كثير منهم  جم ترجمةافلو بحثنا في هذه التر  ،هل ابن عمر أحفظ من أبي هريرة؟ ال ،عمر؟ ال

سواء كان في جميع الترجمة، جميع الرواة المذكورة في هذه السالسل أو في  ،أوثق منه وه في طبقته من
 :-رحمه هللا تعالى-ولذا قال الناظم  ؛بعضهم دون بعض

 ...................................
 إمسلللللا نا علللللن حكمنلللللا عللللللى سلللللند

 

 ....والمعتمد  ....................... 
ل  .................. ابانه أصلع معل  
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 ،من غيره اأصح حديث ما قالوا، ما حكم أحد من األئمة على حديث بأنه أصح مطلق   كما قالوا في اأصح مطلق  
ن كان حديث من  ابأنه أصح مطلق   هبا، وما حكموا على كتوجهلو قيل به لكان له  ((امتعمد   من كذب علي  )) :وا 

يعني أن كل حديث في هذا الكتاب  ل اإلجمال، نعم على سبيل التفصيلعلى سبيل التفصيل ال على سبي غيره
إن -المفاضلة بين الصحيحين في الدرس الالحق  أصح من كل حديث في غيره من الكتب على ما سيأتي في

 ؟في صحيح مسلمن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث : إ، يعني هل قال أحد-شاء هللا تعالى
ن فضلوا في الجملة صحيح الب ،ما قاله أحد  خاري على صحيح مسلم على ما سيأتي.وا 

 ................................... 
  او به .........................خ

للللللللللل   وقللللللللللللد ابانللللللللللله أصلللللللللللع معل  
................................... 

 
القول األول قول اإلمام  ،مالك :قوم فقيلخاض به  ،الرواة خاض غمرات هذا البحر الذي ال ساحل له من

 .عمرهذا قول إمام الصنعة البخاري يقول: أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن : ملك فقيل ،البخاري 
 .....ف يذ: مالك  ..................

 مواه.............................. 
 

 عللللللللن نللللللللاف  بمللللللللا رواه الناسللللللللك   
.................................... 

 
 -عليه الصالة والسالم-النبي  ،شتهر به من التحري في العبادةا اووصفه بالنسك لم ،معتقه عبد هللا بن عمر

رضي هللا -فوصف  ،من الليل إال قليال   فكان بعد ذلك ال ينام ((نعم الرجل عبد هللا لو كان يقوم من الليل))قال: 
رثتميز بين أقرانه بالعبادة والتنسك  ،أهل لذلكوهو  ،بالنسك -لى عنهاتع عليه الصالة -من النبي  على هدي وا 

 ثم قال:  "واهم*** "بما رواه الناسك  ،-والسالم
 ...................................  ..........واختر حيث عنه يسند  

ألنه ال يوجد في الرواة عن مالك أجل من  ؛بعد مالك فليكن الشافعي ايقول: إذا أضفت راوي   ،هذا قول ابن طاهر
الشافعي، واإلمام أحمد يقول: قرأت الموطأ أو سمعت الموطأ من كثير من أصحاب مالك فوجدت الشافعي 

 :-الحافظ العراقييقول -قلت  ،أتقنهم وأوثقهم
 .....................وعنه أحمد    ...................................

ن زدت نه خرج من العراق : إلشافعي فليكن اإلمام أحمد الذي يقول فيه اإلمام الشافعيبعد اإلمام ا اراوي   يعني وا 
أجل اآلخذين عن اإلمام الشافعي،  باالتفاقفاإلمام أحمد  ،وحق له ذلك ،فما خلف فيه أحد مثل اإلمام أحمد

نافع عن ابن عمر أضيف الشافعي  للبخاري مالك عن هبما أضيف إليه يعني أصل فعلى هذا يكون القول األول
اإلمام أحمد عن الشافعي  :فأصح األسانيد على هذا ،حمد بعد اإلمام الشافعي، أضيف اإلمام أبعد اإلمام مالك

والمسند على كبره ما يوجد فيه من األحاديث بهذا اإلسناد إال حديث واحد  ،عن مالك عن نافع عن ابن عمر
حمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن اإلمام أ كم على بيع بعض((ضال يبع بع)) :مكون من أربع جمل
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ونهى  ،ونهى عن النجش ،كم على بيع بعض((ضعال يبع ب)) :-صلى هللا عليه وسلم-عمر قال: قال رسول هللا 
 ، مثل هذاد في المسند غيرهوجوال ي ،اإلسنادبهذا أربع جمل مروية  ،ونهى عن المزابنة ،عن بيع حبل الحبلة

على ما سيأتي في القرائن التي تحتف بالخبر  ؟ال يقطع به عليه األئمة هذا يقطع به أوذي تعاقب السند ال
مما يفيد القطع تعاقب األئمة على رواية خبر، كون الحديث يتداوله األئمة هذه قرينة  ،يقطع بهفتجعله مما 

مام مالك يتابعه الشافعي على خطئه؟ اإل ألنه لو أخطأ تمال، احتمال كون بعض الرواة يخطئ؛تقضي على االح
فيجعل هذه القرينة وهي اتفاق  ،ما يمكن ،يتابعهم اإلمام أحمد اإلمام الشافعي مع اإلمام مالك لو أخطأ ،ال يمكن

 الضابط الثقة العدل قد يخطئ، األئمة على رواية هذا الخبر في مقابل االحتمال المرجوح في كون هذا الراوي 
-ولذا نحلف أن النبي  ؛ن الخبر يفيد القطع: إقلنافي مقابل هذا االحتمال  تهروايبع األئمة على فإذا جعلنا تتا

 .كم على بيع بعض((ضعال يبع ب))قال:  -عليه الصالة والسالم
 وجللللللللللنم ابللللللللللن حنبللللللللللذ  بللللللللللالنهر  

 
 ................................... 

، وجزم ابن حنبل اإلمام بن راهويهباالمعرو  لي ظالحن يمإبراهبن  إسحاقحمد ومعه الثاني قول اإلمام أ القول
سحاق كذلك إمام من أئمة المسلمين  ،لم المشهورالع ،إمام أهل السنة ،حمد بن محمد بن حنبل الشيبانيأ وا 

أ  عن أبيه "بن عمر عن سالم بن عبد هللا  جزموا بأن أصح األسانيد الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
بن راهويه ، ومعه إسحاق هذا أصح األسانيد عند اإلمام أحمد ،هري عن سالم عن أبيه عبد هللا بن عمرالز  "البر  

  :عن سالم عن أبيه البري، هذا القول الثاني في هذه المسألة والقول الثالث
 نيلللللن العابلللللدين علللللن أبللللله :وقيلللللذ

 
 عللللن جللللده وابللللن شللللهاب عللللن بلللله 

 
بن علي بن نيد زين العابدين علي بن الحسين سائي قالوا: أصح األساوالن بةي: يعني قال عبد الرزاق وابن شوقيل

 .أبي طلب عن أبيه الحسين عن جده علي
 وقيلللللذ: نيلللللن العابلللللدين علللللن أبللللله

 
 ................................... 

 
 يعني عن أبيه الحسين بن علي بن أبي ،عرفنا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبه

، تسمى ة الراشد علي بن أبي طالب، عن أبه هذه لغة في األسماء الخمسةفعن جده أمير المؤمنين الخلي ،طالب
 .بالنقص اوتعرب أيض   ،لغات، تعرب بالحرو  وبالقصرالثالث اللغة النقص؛ ألن األسماء الخمسة فيها 

................................... 
 

 وقصممممممممممممرها مممممممممممممن نقصممممممممممممهن أشممممممممممممهرُ  
 

 ه اقتممممممممممممممممدى عممممممممممممممممدي بممممممممممممممممالكرمبأبمممممممممممممممم
 

 وممممممممممممممن يشمممممممممممممابه أبمممممممممممممه فمممممممممممممما ظلمممممممممممممم 
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يعني زين  ،العابدينأي عن زين  "وابن شهاب عنه" ،بعلي بن أبي طالعن أبه عن جده  ،هذه لغة النقص
وابن شهاب "هري عنه أي عن زين العابدين به الز  شهاب المذكور في الترجمة السابقةالعابدين يرويه عنه ابن 

يقرر الحافظ العراقي في شرحه أللفيته أن الضمير يعود على "وابن شهاب عنه به" ه( الضمير في )ب "عنه به
السند، ما المرجح منهما؟ صاحب البيت والسخاوي يقرر أن الضمير يعود على  ،أي بالحديث (به)الحديث، 

أي  (به)ل والسخاوي يقو  ،أي بالحديث (به)الحافظ العراقي يقول:  ، أهل مكة أدرى بشعابها،أدرى بمن فيه
ذا قلنا ،باإلسناد  رجنا قوله، لكن المسألة مفترضةاقي هو الناظم وهو أدرى بما أضمر ن الحافظ العر : إوا 

بدين وابن شهاب عن زين العا ،فهو رجح أن الضمير يعود على اإلسناد ،نعم باألسانيد ؟أو باألسانيد باألحاديث
 ،ألن المسألة مفترضة باألسانيد يرجح قول السخاوي؛ممن أتى بعدهما وكثير  ،به أي باإلسناد ال بالحديث

 .والقول الذي يليه
 أو فلللللابن سللللليرين علللللن السللللللماني

 
 ................................... 

 والتقسيم بمعنى نويعلتنويع الخال ، والت ،لشكلتخيير وال لال ل ،هذا لتنويع الخال  (أووهذا هو القول الرابع، و)
 واحد.

 )أو( وأبهمممممممممممم  مبمممممممممممخيمممممممممممر أبمممممممممممح قسمممممممممممم 
 

 ................................... 
 

ال تخيير ههذ (أو)أو فعل أو حر  : اسم الكلمةللتقسيم  (أو)وتأتي  ،فالتنويع بمعنى التقسيم تقسيم  ؟شك وا 
 ،ان بن حربموهو قول ابن المديني وسلي ،بن علي ووهذا القول الفالس عمر  ،هنا لتنويع الخال  (أو، و)وتنويع

 بعضهم قال: ،ويختلف بعضهم في التعبير باألصحية واألجودية ،في هذه المسألةهو القول الرابع و  ،قولهم هذا
واستعمال اللفظين بأفعل التفضيل ال يختلف، هل يختلف أصح  ،وبعضهم قال: أجود األسانيد ،أصح األسانيد

لكن الحافظ ابن حجر يقول: إال أن  ،بإزاء صحيح اجيد يطلقون جيد  و  ، صحيحاألسانيد عن أجود األسانيد؟ نعم
ال  :لنكتة إال لسبب، لكن إذا قلناالجهبذ ال يعمد ويعدل عن التعبير بصحيح إلى جيد إال  أصح وأجود يختلف وا 

أجود األسانيد  اإذ   ؟نعم ؟بين صحيح وجيد مثل االختال بين أصح وأجود  االختال إن  :ما يختلف؟ هل نقول
 ولذا قرنوا مع بعض. ؛صحيةال تختلف عن التعبير باأل

 .السلماني وعن عبيدة بن عمر  ،السيد الثقة النبيل ،التابعي الجليل ،بن سيرينمحمد  "نسيري بن"أو فا
 أو فلللللابن سللللليرين علللللن السللللللماني

 
 ............عنه....................... 

 ،ل السابقةوهذه مث (أو) ،صحابي الترجمة السابقة ،-رضي هللا تعالى عنه-يعني عن علي 
........................................ 

 النخعللللللللللي عللللللللللن ابللللللللللن قللللللللللي  عل ملللللللللله  
 أو ااعملللللللا علللللللن أ  الشلللللللان  ......... 

 ابللللللللن مسللللللللعود...................  عللللللللن 
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بن يزيد  إبراهيمعن ذي الشأن النخعي  ،األعمشوهذا قول اإلمام يحيى بن معين، أو األعمش سليمان بن مهران 

عن ابن مسعود أبي عبد الرحمن عبد هللا بن  ،اعن علقمة بن قيس النخعي أيض   ،ن ابن قيس علقمةع ،بن قيس
 .الصحابي الجليل ،أم عبدمسعود بن غافر الهذلي ابن 

.................................... 
 

 .....................ولم من عممه 
 

وهناك أقوال أخرى أوصلها  ،قوى ما قيل في هذه المسألةوهي أ ،تصر على هذه السالسل التي ذكرهاالناظم اق
وذكر  ،أوصلها إلى عشرين ترجمة ،وال توجد ،منها شيء على األلفية وشرحها التي لم يبقَ  السخاوي في نكته

خمس  والمراد بالترجمة عندهم السلسلة كاملة،ابن حجر منها في نكته على ابن الصالح خمس عشرة ترجمة، 
: األسانيد التي قيل فيها له كتاب في أحاديث األحكام انتقاه بواسطة -لىاتع رحمه هللا-العراقي عشرة، والحافظ 

األسانيد التي  هذهالكتاب من طريق وخرج أحاديث  السالسل إلى ستة عشر، أصح األسانيد، وبلغت عنده هذه
روي بهذه األسانيد  ،ث األحكاميدوالكتاب هذه ميزته، تقريب األسانيد في أحا ،أنها أصح األسانيدبقال األئمة 

عذل من عمم الحكم على سند من األسانيد أ لم أي اعتب و  "ولم من عممه" ي قال األئمة بأنها أصح األسانيدالت
 وفي صدر الحديث عن هذه المسألة ،من غيره ابأنه أصح مطلق  

 ...................................
 إمسلللللا نا علللللن حكمنلللللا عللللللى سلللللند

 

 ...................والمعتمد  ........ 
لل  ..................ابانلله أصللع معل  

 
 

من غيره، إذا كان األمر كذلك  اصح مطلق  ى سند بأنه أنه حكم علأل "ولم من عممه" :ولذا قال ؛إلى آخره...
عند  ؟جوحبها أهل العلم ويدونونها ويتتبعونها مع أنه قول مر  أهل العلم مثل هذه المسألة ويعنى فلماذا يذكر

روي بسند لم يقل فيه نه أصح األسانيد مع حديث إالترجيح لو حصل تعارض بين حديث مروي بسند قيل فيه 
عندنا حديث ، القائلينقالوا: ولو باعتبار  ،نه أصح األسانيد: إعليه ما قيل فيهأحد بأنه أصح األسانيد يرجح 

مالك عن نافع عن  اني عن علي أيهما نرجح؟مالك عن نافع عن ابن عمر، وحديث عن ابن سيرين عن السلم
ذا اعتبرنا الكثرة   -كثيرة القائلين-ابن عمر باعتبار القائل وهو اإلمام البخاري، على قول الفالس ومن معه، وا 

األشياء مع أنه  يذكرون ويعنون بمثل هذهفلهذا  ،ألنه قال به جمع من األئمة ؛أرجح القول األخير :زنا قلنااوو 
 هىو اء في أصح األسانيد تكلموا على أوجاء مثل ما ج إليه، أكن عند التعارض والترجيح قد يلجل ،قول مرجوح

-علي  إلى أصح أسانيد :فقالوا ،كما تكلموا هنا على سبيل العموم تكلموا على سبيل التفصيل ، وتكلموااألسانيد
ي هريرة كذا، أصح أسانيد المكيين األسانيد إلى أبأصح  ،كذا، أصح األسانيد إلى عائشة كذا -رضي هللا عنه
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أو  صر براوي مثال  يعني الح ،وهذا فيه قرب ،إلى آخره ..كذا، أصح أسانيد المصريين كذا

صحية فالمرجح عند أهل العلم أنه ال يحكم باأل ،اأن يكون هذا أصح مطلق   بلد أسهل من اإلطالقبجهة و 
 هللا أعلم. لمطلقة، وا

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،ه ورسولهعلى عبدوبارك وصلى هللا وسلم 


